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João do Polêsine e Silveira Martins, além de Itaara e Santa Maria. A região é de 
interesse da ONG por compor a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e incluir 
o Parque Estadual Quarta Colônia. Os principais remanescentes florestais, 
que hoje estão isolados, seja por intervenção da agricultura ou pelo impacto 
das cidades, serão novamente interligadas pelos Corredores, permitindo a 
circulação da fauna local. O Parque, criado em 2005 para mitigar os impactos 
da construção da Usina Hidrelétrica de Dona Francisca no rio Jacuí, será um 
dos alvos principais de interligação entre os Corredores Ecológicos. Leia mais.

23º reunião do Conselho naCional 
da rBMa deBate o fortaleCiMento 
dos CoMitês estaduais

Criação de uC na região da lagoa do Morro do forno é proposta ao 
iCMBio pelo instituto CuriCaCa

CuriCaCa protoCola proposta de 
noVo terMo de referênCia para 
MonitoraMento de fauna 

   O Curicaca foi selecionado pela 
Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, através de licitação 
pública, como executor técnico 
do projeto Corredores Ecológicos 
da Quarta Colônia, que vai 
compreender os municípios de 
Agudo, Dona Francisca, Faxinal 
do Soturno, Ivorá, Nova Palma, 
Pinhal Grande, Restinga Seca, São 

    Durante a última semana de novembro, 
em Linhares (ES),  aconteceu a 23ª 
Reunião Anual do Conselho Nacional da 
RBMA, onde foram discutidos o Plano 
de Ação para o biênio 2014-2015 e as 
iniciativas prioritárias para fortalecer 
o sistema de gestão da Reserva. O 
Instituto Curicaca propôs duas moções 
referentes à organização imediata dos 
Comitês Estaduais em Santa Catariana 
e no Paraná, medidas que são essenciais 
para fortalecer as atividades já em 
andamento na Região Sul. Duas outras 
ações fundamentais para a conservação 
do bioma Mata Atlântica no RS foram 
aprovadas também por unanimidade: 
a criação da Unidade de Conservação 
Lagoa do Morro do Forno, além da 
criação de um conselho e elaboração do 
plano de manejo para o Refúgio da Vida 
Silvestre Ilha dos Lobos, única UC insular 
que integra a RBMA no Rio Grande do 
Sul. Leia mais.

        No  dia 21 de novembro, o Instituto 
Curicaca e o PET Biologia da UFRGS 
protocolaram a proposta de um novo 
Termo de Referência na FEPAM e no 
setor de licenciamento do IBAMA. O 
TR, como é chamado no meio técnico, 
foi elaborado em parceria com técnicos 
dos dois órgãos licenciadores e levanta 
novos questionamentos que deverão 
ser respondidos e as diretrizes a 
serem adotadas no monitoramento de 
fauna terrestre em empreendimentos 
hidrelétricos no RS. O monitoramento 
como é feito atualmente subestima o efeito 
negativo das hidrelétricas sobre a fauna e 
reforça a falsa ideia de que o resgate é uma 
medida eficaz para minimizar o impacto. 
Leia mais.

14/01 Reunião do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

     O Instituto Curicaca, em parceria com 
o Centro de Ecologia e com a Fundação 
Zoobotânica  formalizou uma nova 
etapa da criação de uma Unidade de 
Conservação Federal na região da Lagoa 
do Morro do Forno, com a entrega de 
um ofício ao ICMBio. O Plano de Ação 
Nacional (PAN) já havia reconhecido a 
área como de extrema importância para 

plano de ação naCional para ConserVação de répteis e anfíBios 
enfrenta redução orçaMentária do MMa

     Após um segundo corte no orçamento do Ministério do Meio Ambiente em 
2013, que vem afetando diretamente iniciativas do ICMBio, como a implantação 
dos Planos de Ação Nacional (PANs) e a fiscalização nas Unidades de Conservação, 
a principal dificuldade enfrentada hoje no cumprimento das metas é a limitação 
de acesso a recursos financeiros pelos parceiros de implementação. Durante a 
penúltima semana de novembro, em Porto Alegre, aconteceu a primeira reunião de 
monitoria do PAN Herpertofauna Sul. Leia mais.

a conservação de répteis e anfíbios ameaçados na região sul do Brasil. A zona 
da Lagoa do Morro do Forno integra o projeto dos Microcorredores Ecológicos 
de Itapeva e em 2010 já havia sido realizada uma avaliação ecológica rápida que 
apontava a criação da UC. Leia mais.

Desejamos a todos os amigos, colaboradores e leitores boas festas e um ótimo 2014!


